
Distâncias Inacessíveis  

No dia 20 de fevereiro realizou-se, na Escola Secundária de Molelos, a atividade “Distâncias 

Inacessíveis”. Inserida na disciplina de Matemática e com o objetivo dos alunos do 9º ano 

aplicarem os conhecimentos adquiridos sobre Trigonometria num contexto real, convidámos o 

Sr. Engenheiro Carlos Dias, Topógrafo da Câmara Municipal de Tondela, para proporcionar aos 

alunos uma experiência inédita: a utilização de um Teodolito(1) na determinação da altura de 

árvores, de postes e de edifícios.  

 

 

 

 

A atividade foi dividida em dois momentos: sala de aula e exterior. 

Na sala, foi explicado aos alunos a utilização de equipamentos específicos para a recolha de 

dados e para o cálculo de pontos inacessíveis (Teodolito, fita métrica e Astrolábio(2)) assim 

como, o planeamento da ação de campo que iria decorrer no exterior.  

No exterior, e na primeira fase do trabalho, os alunos manusearam o Teodolito e 

determinaram a altura do edifício escolar, recorrendo aos conhecimentos trigonométricos. Na 

segunda fase, os alunos utilizaram o astrolábio e a fita métrica, na determinação da altura do 

mesmo edifício, para compararem os resultados obtidos inicialmente com o Teodolito. 

______________________________________________________ 

(1) Astrolábio é um instrumento naval antigo, usado para medir a altura dos astros acima 

do horizonte. Também era utilizado para resolver problemas geométricos, como calcular a 

altura de um edifício ou a profundidade de um poço. Era formado por um disco 

de latão graduado na sua borda, um anel de suspensão e uma mediclina (espécie de 

ponteiro).  

(2) O teodolito é um instrumento ótico utilizado na topografia, para realizar medidas de ângulos verticais 

e horizontais com o objetivo de facilitar o cálculo de distâncias e alturas. 

 

Recursos da atividade: 

 Guião da atividade. 

 Calculadora. 

 Fita métrica.  

 Astrolábio (construído em cartolina pelos alunos em sala de 
aula). 

 Teodolito 
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